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O melhor da vida
Sempre me questiono, o que é felicidade? O que 
é viver? E o que é ter uma vida feliz? Parecem 
perguntas tão óbvias. Mas fala a verdade, quantas 
vezes você parou para pensar nisso? 
Será que viver é acordar e dormir, esperando 
o próximo dia? Ou seria apreciar a vida, cada 
momento, procurando vencer seus limites, superar 
suas fraquezas, para se tornar um ser humano 
“mais humano”, e nesta busca encontrar a 
felicidade?
O QUE FAZ VOCÊ FELIZ? A resposta é diferente 
para cada um e mesmo assim ainda parece 
abrir uma lacuna enorme, não chegando a uma 
conclusão. Temos momentos felizes que fazem da 
nossa vida, num geral, feliz. Não há quem seja 
feliz por completo e sempre.
Somos seres em constante evolução e 
experimentamos a vida. Ora gostamos de algo, 
ora mudamos de opinião. O que servia num 
momento, com o passar do tempo já não tem 
tanto valor. Nessa inconstância, tornamo-nos 
frágeis, suscetíveis e sedentos a consolos que nos 
tragam satisfação imediata. Aí mora o perigo.
Crianças refugiam-se nos braços de seus pais, 
figura protetora. Os adultos, sentindo-se indefesos, 
também anseiam por proteção e encontram abrigo 
no ombro amigo, em parceiros, em cônjuges, 
na família, na companhia de um animal de 
estimação. Nem vou entrar em religião, pois para 
mim Deus está acima de tudo e é meu melhor 
amigo. Mas posso afirmar que, se não estamos 
bem, não é no outro que encontraremos o que 
procuramos.
Já falei em outros editoriais e continuarei a 
bater na mesma tecla: “Amar ao próximo como 
a si mesmo”. Outro dia, li que os julgamentos 
são confissões, que toda opinião é uma visão 
carregada de história pessoal. Faz muito sentido 
isso. Lembra do ditado popular: “enquanto você 
aponta um dedo, os outros quatro estão voltados 
para você”? Então...
Mahatma Gandhi dizia: “Quem não vive para 
servir, não serve para viver”. Outra citação: 
“Nossas crenças se transformam em pensamentos, 
os pensamentos em palavras, as palavras se 
tornam ações e estas ações repetidas se tornam 
hábitos. E estes hábitos formam nossos valores e 
nossos valores determinam nosso destino”. Simples 
assim. Então vamos procurar melhorar e tudo em 
volta também se transformará!

Nesta edição, em comemoração ao Dia dos 
Pais, estamos trazendo um artigo da psicóloga e 
psicoterapeuta Verônica Kehdi, sobre o convívio 
em família e o se respeitar. Ninguém é super-
humano, independentemente da idade e do papel 
na sociedade, todos nós temos sentimentos.
Em respeito ao tempo dedicado ao trabalho, 
servindo e sendo útil ao próximo, a coluna “seus 
direitos” informa a Lei de Combate às fraudes 
previdenciárias, o “pente fino” no INSS. Vale uma 
leitura minuciosa nesta matéria.
Ah, fiquei encantada pela forma que Rita Lopes 
distribuiu as rações arrecadadas na entrada do 
seu evento Pet no Mato, dando, pessoalmente, 
alimento aos cães abandonados na rua e 
repartindo entre as entidades protetoras de 
animais e as protetoras independentes.
Bem, comecei questionando o que é ser feliz e 
termino com trechos da oração de São Francisco: 
Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz...onde 
houver tristeza, que eu leve a alegria...Ó mestre, 
fazei com que eu procure mais consolar do que ser 
consolado...Amar, que ser amado, pois é dando 
que se recebe... Amém! Amem...

Editorial



Do seu jeito, na sua medida
Há algumas décadas, com o aumento de oferta no setor imobiliário de casas e 
apartamentos cada vez menores, houve a necessidade de adequar os móveis 
para otimizar os espaços, surgindo os modulados e sob medida.
A DJ Inovar Marcenaria está há quase dois anos 
no mercado, trazendo a bagagem profissional 
de seu proprietário com seis anos de experiência 
no ramo. Diego Santos investiu em ferramentas e 
equipamentos para oferecer precisão e qualidade 
nos móveis produzidos. Entre os principais 
serviços executados estão os móveis comerciais 
e closets. Além da qualidade, outra característica 
fundamental da empresa é o prazo de entrega. 
Boa parte dos móveis contratados para lojas e 
consultórios, foram para inauguração, como o 
executado para a nova loja da Óptica da Sú, com 
inauguração marcada para dia 09 de agosto. 

Isso demonstra um relacionamento com o cliente 
de comprometimento com datas. Pontualidade 
neste negócio é um item determinante para 
conquistar fidelidade. 
As solicitações estendem-se para peças específicas, 
fora do padrão ou usual, ou ainda que são difíceis 
de encontrar, mas que atribuem ao ambiente uma 
funcionalidade decorativa, como por exemplo 
as camas para meninas que imitam casinhas de 
boneca. Entretanto, armários embutidos, armários 
de cozinha, gabinetes de banheiro, racks ou 
painéis de TV, cabeceiras de cama, são os projetos 
mais executados na marcenaria.

Capa
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Pai Herói

Aproveitando que estamos em agosto, mês do Dia dos Pais, convido vocês para 
uma reflexão: Diante de tantas mudanças comportamentais e novos modelos 
familiares, qual seria o seu papel de PAI na sociedade? No que você contribui 
e como você pode auxiliar seus filhos a serem indivíduos mais conscientes e 
presentes na sociedade?
Ao contrário do que era na época dos nossos pais 
e avós, alguns homens não se sentem mais na 
obrigação de serem o único provedor financeiro, 
uma vez que as mulheres também estão 
buscando sua autonomia financeira. A recíproca 
também é verdadeira, tarefas que nas gerações 
anteriores eram realizadas exclusivamente pelas 
mães, atualmente são compartilhadas com os 
pais: cozinhar, dar banho nas crianças, lavar 
a louça,  limpar a casa, trocar fraldas, passar 
roupas, acompanhar o desempenho escolar dos 
filhos, participar das reuniões escolares, levar ao 
dentista, ao médico... 
O antigo modelo familiar vem se transformando 
e o pai moderno precisou adaptar-se a  essas 
mudanças. PAIS e MÃES podem juntos construir 
uma relação de cooperação, de parceria e de 
cumplicidade, onde cada um se compromete com 
tarefas em comum e juntos buscam o sustento 
da família, contribuem com o seu melhor, com 
aquilo que sabem fazer bem e que se sentem 
importantes realizando, buscando estar sempre 
atentos à necessidade pessoal de ambos, 
dialogando e questionando aspectos que podem 
ser aprimorados. 
Isto é um treino, não estamos habituados a fazer, 
porque desde pequenos, não somos educados 
para questionar e nem tão pouco explicitar nossos 
sentimentos, mas um relacionamento sadio, 

implica em momentos de diálogo, exposição 
dos sentimentos e possíveis conflitos, que servem 
para que se possa refletir sobre as adversidades 
e buscar novas soluções juntos. Fazendo isso, 
você ensinará aos seus filhos através do exemplo 
do diálogo, como lidar com as adversidades da 
vida, como buscar relações sadias de crescimento 
e desenvolvimento pessoal, como encontrar o 
respeito, a empatia, a cumplicidade e a lealdade 
com as pessoas e por consequência o amor. 

Dia dos Pais
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Os filhos se espelham nos pais, eles admiram os 
pais durante os primeiros anos de vida, pensam 
que são heróis, perfeitos, fortes, inabaláveis,  que 
são capazes de fazer o impossível, e até são, mas 
nós adultos sabemos que não é tão fácil assim, que 
você PAPAI também sente medo, sente frio, fome, 
angústia, abandono... Então que tal começar a 
perceber que você papai pode ser o que você é,  e 
que sentir-se assim não te fará menos “Pai Herói“, 
porque você não é fraco por se sentir assim. Você 
é um ser humano. Falar sobre essas sensações 
é muito importante, porque fará com que seus 
filhos e sua parceira percebam suas necessidades 
pessoais e te respeitem, fará com que possam 
ser bons parceiros na construção de uma família 
feliz, você estará sendo autêntico toda vez que 
conseguir falar sobre seus sentimentos, vai sentir 
um grande alívio e consequentemente estará 
muito mais aberto para dar e receber amor. 
Os momentos mais importantes na vida dos filhos, 
são aqueles onde os filhos se sentem pertencentes 
ao ambiente que vivem, amados, respeitados 
na sua individualidade, importantes, “únicos“. 
Pense um pouco em você,  procure uma 
lembrança de  um  momento  inesquecível  
que você viveu com seu pai e reflita porque este 
momento te marcou... Foi bom? Foi traumático? 
Não consegue lembrar de algum momento? 
Pense bem, se foi bom, repita a “fórmula” e 
observe como seus filhos reagem. 
Se foi traumático, verifique se você não está 
repetindo a atitude do seu pai sem perceber 

Verônica Kehdi 
Psicóloga e Psicoterapeuta Corporal Especialista 
em Desenvolvimento e Gestão de Pessoas

e se não consegue lembrar de algum 
momento, proporcione um momento especial 
para seus filhos e resgate este momento 
junto a eles, é a sua grande oportunidade 
de fazer a diferença na vida da sua família! 
Ser PAI é uma grande oportunidade de 
desenvolver nossas habilidades pessoais, é um 
incrível ato de doação e de autoconhecimento 
desde que você esteja disposto a ser uma pessoa 
melhor... E aí,  vamos tentar?

FELIZ DIA DOS PAIS!
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Vamos de criatividade?

Que tal ser original e fazer seu um cartão personalizado para o Dia dos Pais? Existem várias ideias na 
internet, inclusive com passo a passo. Você pode colocar foto, usar EVA, papel decorativo, revestir com 
papel de presente ou tecido. São infinitas as opções. Faça aquela que mais agradece a você e agradará 
também ao seu “papis”. Aqui estão algumas:

Fonte: 
www.artesanatopassoapassoja.com.br
www.comofazeremcasa.net
www.novotempo.com
www.gshow.globo.com/programas/e-de-casa

Artesanato
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Costela Assada no Forno

Ingredientes:
• 3 kg de costela não muito gordurosa 
• Alho 
• Sal a gosto 
• Pimenta bode a gosto 
• Cebola 
• 2 sachês sazon para carne
• Papel alumínio Fonte: tudogostoso.com.br
Modo de Preparo: 
1. Amasse o alho, juntamente com o sal, pimenta, cebola e sazon, passe esse tempero muito bem na 
costela. 
2. Envolva a costela já temperada no papel alumínio por três vezes (três folhas de papel alumínio). 
3. Deixando a costela em contato com o lado mais brilhante do papel, lembrando de apertar bem as 
bordas para ficar bem lacrado. 
4. Leve ao forno quente por 2 horas. 
5. Depois deste tempo retire o papel alumínio e deixe no forno para dar uma douradinha. 
Fica uma delícia. 
Lembrete: É melhor quando temperada de véspera.

PREPARO
150 MIN

RENDIMENTO
4 PORÇÕES

Receita
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Soma com a gente
Junho foi o mês escolhido pela Organização Mundial De Saúde para a campanha 
de conscientização da importância da doação de sangue e cadastro de doação 
de medula óssea. Nesta época do ano, os estoques dos bancos de sangue 
públicos e privados têm nível baixo de abastecimento de sangue. Quem precisa 
de doação tem que contar com ajuda de doadores voluntários. 
Nesse período, o país inteiro realiza campanhas 
a fim de conseguir o número máximo de 
doadores. Em Ibiúna, a campanha aconteceu 
na feira noturna, liderada por Mirian Prestes, 
representante da OTMO (Organização do 
Transplante de Medula Óssea), no dia 14 de 
junho - Dia do Doador de Sangue, e no dia 28. 
No último dia 27, Guardas Municipais Civis 
participaram da campanha de doação de sangue 
no Hospital Santa Marcelina em SP em prol à 
pequena Alice, 05 anos, que luta pela vida contra 
a Leucemia.
Motivados pela campanha, voluntários ibiunenses 
participaram no dia 29 de junho de 64 campanhas 
de cadastro de doação de medula realizadas pelo 
Pró-Medula e de Festa Julina solidária, promovida 
pelo AMEO com doação de sangue e novos 
cadastros.
A campanha de cadastro de medula e a festa 
Julina em prol à Casa de Apoio, aconteceram na 
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Mirian 
agradece à equipe: Cassilene Pereira de Oliveira, 
Thata Ribeiro, Zezinho da Van e Cris Silva David 
Santos, pelo apoio de sempre. 
“Gratidão ao Prefeito João Mello, Marcelo Gibulo, 
Zezinho da Van pela providência do transporte 
bem como ao grupo “Vamu correr Ibiúna” e a 
equipe “Seven Runners”, pela participação. Ao 
Subcomandante Apolo Rolim, que de prontidão 

aceitou participar da campanha. A todos “Anjos 
sem asas” doadores salvando vidas. À Paulinho 
Dias e Abel do Cupim, nossos parceiros de 
sempre. E à Revista Mais Ibiúna por multiplicar 
essa corrente do Bem”, exterioriza Mirian. 
Aos donos de vans e topics que queiram ajudar 
na campanha e novos doadores, favor entrar em 
contato com Mirian Prestes (15) 99724-0108. 
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Lei de combate às fraudes previdenciárias - 
“Pente Fino” no INSS 

A Coluna “Conhecendo Seus Direitos”, por intermédio da Dra. Simone Ito, do 
Escritório Ito advocacia, esclarece as principais alterações introduzidas pela Lei 
nº 13.846, de 18 de junho de 2019, criada para combater “fraudes” no INSS.

A finalidade precípua da lei é criar um programa 
de revisão de benefícios com indícios de 
irregularidades, bem como autoriza o pagamento 
de um bônus para os servidores do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) para cada 
processo analisado fora do horário de trabalho. 
Além disso, a nova lei exige um cadastro para o 
trabalhador rural feito pelo governo, e não mais 
pelos sindicatos, como é feito hoje.
No que tange ao auxílio-reclusão, o benefício só 
será concedido para pena em regime fechado, e 
não mais para o semiaberto, e sempre será pago 
aos seus dependentes e não ao condenado que 
se encontra recluso. Além disso, a lei amplia o 
número de contribuições mínimas exigidas para 
a requisição do benefício pela família do detento.  
A Lei prevê, ainda, que o INSS terá acesso a 
dados da Receita Federal, do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e das movimentações do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Com a edição da lei, como fiou os requisitos 
para receber auxílio-reclusão?
O benefício, que é pago a dependentes de presos 
(como filhos, enteados, cônjuges, pais e irmãos), 
passou a ter carência (prazo mínimo) de 24 
contribuições para ser requerido. Antes, bastava 1 
(uma) contribuição antes de ser preso para que o 
benefício fosse pago aos dependentes. 
Além disso, só será concedido aos dependentes 
de presos em regime fechado, e não mais no 

regime semiaberto, como ocorria antes. 
É necessário, ainda, comprovar ser de baixa 
renda e passou a ser proibida a acumulação do 
auxílio reclusão com outros benefícios. 

Houve alteração no benefício de pensão 
por morte?
Para ter direito a pensão por morte, para os 
casos de reconhecimento de união estável, a 
nova lei exige prova documental e não somente 
prova testemunhal como era antes. Além disso, 
é necessário comprovar dependência econômica. 
A nova legislação também acabou com o 
pagamento em duplicidade, nos casos em que 
a Justiça reconheça um novo dependente, como 
filho ou cônjuge. 
A partir de agora, assim que a ação judicial de 
reconhecimento de paternidade ou condição de 
companheiro for ajuizada, parte do benefício 
ficará retida até o julgamento final da ação, de 
modo a cobrir a eventual despesa do INSS com 
pagamentos em duplicidade. 
Vale ressaltar que, as novas regras valem também 
para o Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS) da União.

O que mudou na aposentadoria rural com 
essa nova lei?
A lei determina a criação de um cadastro de 
segurados especiais, que inclui quem tem direito à 
aposentadoria rural. Esse documento é o que vai 

Seus Direitos
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alimentar o Cadastro Nacional de Informações 
Sociais (CNIS), que passará a ser a única forma 
de comprovar o tempo de trabalho rural sem 
contribuição a partir de 2020.
Para quem precisar comprovar os períodos 
anteriores a 2020, a forma de comprovação 
passa a ser uma autodeclaração do trabalhador 
rural, homologada pelas entidades do Programa 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 
na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária 
(Pronater), ligado ao Ministério da Agricultura. 
A autodeclaração homologada pelas entidades 
do Pronater substitui a atual declaração dos 
sindicatos de trabalhadores rurais.

O que é o programa de revisão de 
benefícios (programa de revisão)?
A finalidade do programa é revisar benefícios 
com indícios de irregularidade. 
Para incentivar a busca por irregularidades, foi 
criada uma bonificação no valor de R$ 57,50 
para os servidores do INSS, analistas e técnicos, 
para cada processo concluído e essa revisão 
ocorrerá em todos os benefícios já concedidos e 
que apresentem irregularidades. 
Já para os benefícios por incapacidade 
(aposentadoria por invalidez, auxílios doença, 
entre outros) a revisão será feita pelos Peritos 
médicos, cuja gratificação será de R$ 61,72 para 
cada perícia realizada dentro do Programa de 
revisão. 
A revisão ocorrerá principalmente para aqueles 
benefícios por incapacidade que estejam sem 
perícia médica há mais de seis meses e que 
não tenham data de cessação (encerramento) 
estipulada ou indicação de reabilitação 
profissional. 

O benefício assistencial (ou benefício de 
prestação continuada – BPC) também será 
alvo de revisão?
Sim. O benefício assistencial, também conhecido 
como LOAS, também serão revistos.
Os benefícios assistenciais que serão revistos são 
aqueles sem avaliação pericial há mais de 2 (dois) 
anos. 
Importante ressaltar, ainda, que o Programa 
inclui a revisão de outros benefícios de natureza 
previdenciária, assistencial, trabalhista ou 
tributária. 

Os benefícios concedidos aos servidores 
públicos também serão revistos?
Sim. O programa inclui a revisão de afastamentos 
e aposentadorias de servidores públicos.

Haverá mudanças nas isenções tributárias 
concedidas aos portadores de doenças 
graves?
Sim, com as mudanças na lei, a isenção tributária 
concedida a portadores de doenças graves 
passará a ter controle mais rigoroso. Antes, a 
comprovação era feita, exclusivamente, com base 
em análise documental, que agora incluirá a 
exigência de perícia médica.

Como ficam os benefícios pagos após o 
óbito?
Com a nova redação legislativa, os bancos 
estão obrigados a devolver valores referentes 
a benefícios depositados após o óbito do 
beneficiário. 
Os cartórios de registro também deverão informar, 
em até 24 horas, a expedição de uma certidão 
de óbito. Antes, esse prazo era de até 60 dias, o 
que fazia com que aposentadoria de uma pessoa 
falecida continuasse sendo paga.

Fontes: AASP; Lei nº 8.213/91; Congresso 
Nacional; Constituição Federal; Lei nº 8.212/91, 
Lei nº 13.846.



Arraial na Capelinha
No dia 13 de julho de 2019 foi realizada a segunda edição da Feira de Exposição 
de Produtos Artesanais e Serviços de Ibiúna, novamente na Capelinha Bom 
Jesus da Prisão, no centro de Ibiúna, com participação de vários grupos do 
trade de turismo.
O evento foi organizado pelos Parceiros do 
Turismo Rural de Ibiúna, formado por alunos, 
ex-alunos e parceiros dos cursos oferecidos 
gratuitamente pelo Sindicato Rural de Ibiúna e 
SENAR. A primeira feira aconteceu em maio e 
motivou a continuidade, promovendo a união 
do Grupo, que tem como objetivos principais 
valorizar e dar destaque aos produtos artesanais, 
aos serviços voltados ao Turismo Rural, ao 
comércio local e aos pontos turísticos da cidade.
O Arraial na Capelinha teve produtos de diversos 
artesãos, peças de decoração feitas em cabaças, 
bucha, artes em fuxico, bonecas reborn, quadros, 
xilogravuras, delícias artesanais, como queijos, 
doce de leite, vinho, cerveja, cachaça, pastel 
caipira, pimenta Terra Preta, amendoins, puchero, 
pipoca gourmet, doces diversos, bolos, pães 
caseiros, marinada de abobrinha e berinjela, 
farofas vegana, barras de cereais. E ainda a 
história de Ibiúna, escrita pelo historiador Sr. 
Linense e publicada com o incentivo do Melhor de 
Ibiúna, bem como espaço temático, brincadeiras 
e sorteios.
Agregaram ao evento, a apresentação musical 
do grupo da Terceira idade “ Vozes e Violões 
Enluarados”, o varal solidário, idealizado pelo 
grupo de fotógrafos do projeto ”Luz, Câmara e 
Boa Ação”, onde todas as pessoas que levaram 
roupas para doação, ganhavam um miniensaio 
fotográfico. As doações foram distribuídas entre 

as pessoas carentes da cidade pela Mirian Prestes. 
Os artistas da Esquina da Arte encerraram o evento 
puxando uma animada dança de quadrilha. 
Interessados em participar das próximas feiras, 
entre em contato com Toninho do Sindicato Rural 
(15) 99825-1818.

Fonte: Regiani Góes - administradora do 
Conhecendo Ibiúna e uma das integrantes do 
Grupo dos Parceiros do Turismo Rural de Ibiúna

Turismo
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Pet no Mato arrecadou mais de 500kg de ração

O 1º Pet no Mato e 3º Festival de Cactos e Suculentas aconteceu durante o 
domingo ensolarado de 28 de julho, na loja do ET, movimentando o km 68 da 
Rod. Bunjiro Nakao.
Café no Mato já é conhecido pelos seus cafés 
gourmet e taças de dar água na boca só de 
olhar. Agora com os lanches diferenciados 
servidos no prato, temperados de forma muito 
especial. Também é muito bem frequentado e um 
dos únicos na cidade onde os pets são sempre 
bem-vindos, além do agradável contato com 
a natureza e as exuberantes plantas e flores do 
Paraíso das Plantas. 
Com este quadro propício e convidativo, o Pet 
no Mato reuniu vários fabricantes e lojistas em 
estandes trazendo tudo para os animaizinhos 

de estimação. O evento contou inclusive com 
atendimento de veterinária, Concurso Fashion, 
sorteios e brindes, e um público muito interessado.
Foi um sucesso total! A entrada por pessoa foi 1kg 
de ração. Ao todo foram 540 quilos de alimentos 
arrecadados e posteriormente doados pela 
própria Rita Lopes, idealizadora e organizadora 
do evento, iniciando pelos cachorros de rua. 
Entidades protetoras de animais e protetoras 
independentes também receberam as rações. 
Confira mais fotos na nossa página do facebook: 
Revista Mais Ibiúna. 

Evento
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Quer anunciar? Ligue ou chame no WhatsApp! 
         (15) 99806-6567         (15) 99806-6567



Caça-Palavras
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Desafios
Colaboração: Erileide M S S Antunes

Solução do Caça Palavras - Ed. 68

Solução do Desafio 2 - Ed. 68

Solução do Desafio 1 - Ed. 68

Desafio 1 - Pensamento convocatório
Distribua os números de 9 a 17, sem repetir, de 
modo que cada linha, coluna e diagonal resulte 
na mesma soma.

Desafio 2 - Pensamento geométrico

Coloque dez peras em volta da mesa de forma 
que haja a mesma quantidade em cada canto.

A resposta é a estrela número 5, pois 
seguindo o movimento da bolinha preta, a partir 
do canto esquerdo,  no sentido anti horário e 
em espiral, ela desloca  uma ponta da estrela 
por vez. Já a bolinha branca vai alternando com 
o vértice oposto.

Desafios
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